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1. INLEIDING 

 
In februari 2014 is, door MH Poly Consultants & Engineers B.V., in opdracht van de gemeente 
Aalburg een verkennend waterbodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van een in de nabije 
toekomst te her-ontwikkelen locatie in de gemeente Aalburg. Het betreft een locatie aan “De 
Veense Plassen” te Veen. 
 
Aanleiding 

De aanleiding voor het uitvoeren van een verkennend waterbodemonderzoek wordt gevormd door 
de geplande herontwikkeling van het gebied en het gewenste inzicht in de afzet- en/of 
hergebruiksmogelijkheden van het hierbij vrijkomende materiaal. De huidige plannen bestaan uit 
het graven van een waterpartij met daarlangs maximaal 26 woningen, op de omliggende gronden 
wordt verruiging van de natuur voorzien. 
 
Certificering 

De werkzaamheden in het kader van onderhavig onderzoek zijn uitgevoerd door MH Poly 
Consultants & Engineers B.V. Hierbij wordt opgemerkt dat de veldwerkzaamheden in combinatie 
met Sialtech Eurpoe zijn uitgevoerd. Met betrekking tot de gecertificeerde uitvoering van de 
werkzaamheden in het kader van het milieuhygiënisch veldwerk is MH Poly Consultants & 
Engineers B.V. aangewezen door het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer. Met deze 
aanwijzing wordt aangetoond dat MH Poly Consultants & Engineers B.V. jaarlijks door een 
certificerende instantie wordt gecontroleerd en goedgekeurd in het kader van het werken volgens 
de “Beoordelingsrichtlijn voor het procescertificaat: Veldwerk bij milieuhygiënisch 
bodemonderzoek (BRL SIKB 2000)”. Het toegekende procescertificaat K24350 (bijlage 8) en het 
hierbij behorende keurmerk zijn uitsluitend van toepassing op de activiteiten inzake de uitvoering 
van veldwerk en de overdracht van de monsters, inclusief de daarbij behorende 
veldwerkregistratie, aan een conform de NEN-EN-ISO 17025 door de Raad van Accreditatie 
geaccrediteerd laboratorium.  
 
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd conform het gestelde in het protocol 20031. Mechanisch 
boorwerk is uitgevoerd conform protocol 21002 (zie bijlage 8 voor het procescertificaten). Ten 
aanzien van de onderbouwing van deze erkenning alsmede de aanwijzing van de monsternemers 
wordt verwezen naar de website: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/erkenningen/zoekmenu/. 

 
Onafhankelijkheid 

- MH Poly Consultants & Engineers B.V. is geen (toekomstig) eigenaar van de locatie. 
- Het veldwerk is onafhankelijk van de opdrachtgever uitgevoerd.  
- Het personeel van MH Poly Consultants & Engineers B.V. heeft geen relatie met de 

opdrachtgever. 
 
 
2. DOELSTELLING 

 
Het doel van het onderzoek is het, met een gerichte onderzoeksinspanning conform de 
NEN 57203, verkrijgen van inzicht in de milieukundige waterbodemkwaliteit van de 
onderzoekslocatie en een indicatie van de mogelijke risico’s als gevolg van een eventuele 
bodemverontreiniging.  
 
 
  

                                                
1  Protocol 2003: Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek, versie 1.0, SIKB, Gouda, 13 februari 2008 
2  BRL 2100: Beoordelingsrichtlijn Mechanisch boren, versie 3.0, SIKB, Gouda, 18 april 2013 
3  NEN 5720 Bodem - Waterbodem – Strategie voor het uitvoeren van verkennend onderzoek – Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van 

waterbodem en baggerspecie, NNI, Delft, november 2009 
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3. VOORONDERZOEK 

 
Voorafgaand aan de fysieke uitvoering van het verkennend waterbodemonderzoek op de 
onderzoekslocatie is een beknopt vooronderzoek conform de NEN 57174 uitgevoerd. Het 
vooronderzoek dient ter verificatie en vaststelling van de in hoofdstuk 4 uitgewerkte 
onderzoeksstrategie. In bijlage 7 is onder andere Bijlage A ‘Controlelijst vooronderzoek’ uit de 
NEN 5717 opgenomen ter verificatie van onderhavig vooronderzoek.  
 
3.1. LIGGING EN OMGEVING LOCATIE 
 
De onderzoekslocatie betreft een ‘droog’ gelegen grasland gelegen ten oosten van De Veense Put 
te Veen aan de linkeroever van de Afgedamde Maas ter plaatse van voormalig sportpark ‘De 
Heuye’ te Veen in de gemeente Aalburg. De woonkern van Veen is gesitueerd op ca. 500 m ten 
zuid / zuidwesten van de onderzoekslocatie. Het gebied ligt in de uiterwaarden (buitendijks 
gesitueerd) tussen de Maasdijk en de Afgedamde Maas.  
 
De locatie staat kadastraal bekend als gemeente Aalburg, sectie E, nummers 180, 928, 1540, 
1541 ged. en 3654. 
 
De globale x- en y-coördinaten (volgens het Rijksdriehoeksstelsel) van de onderzoekslocatie zijn:  
x = 135.305 en y = 421.820. 
 
In bijlage 1 is de ligging en de omgeving van de onderzoekslocatie weergegeven.  
 
3.2. HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE SITUATIE 
 
Huidige situatie 

In de huidige situatie is de onderzoekslocatie in beheer bij de gemeente Aalburg. De 
onderzoekslocatie betreft een braakliggend en droog gelegen terrein in de uiterwaarden aan de 
linkeroever van de Afgedamde Maas. Het betreft het voormalige sportpark van voetbalvereniging 
Achilles Veen.  
 
De oppervlakte bedraagt ca. 7,5 ha en het maaiveld varieert van NAP +0,6 m tot + NAP 4,0 m.  
 
Ten westen van de onderzoekslocatie is een NAVOS-locatie bekend bij de Provincie Noord-
Brabant. Deze locatie staat bekend als “FINABO NB0050901; GLOBIS NB0730800034, Puinstort te 
Veen”. Resultaten van onderzoek naar deze puinstort zijn beschreven in paragraaf 3.3. 
 
Toekomstige situatie 

In de nabije toekomst zal een waterpartij gegraven worden waarlangs een 26-tal woningen 
gerealiseerd wordt. Op de omliggende gronden is verruiging van de natuur voorzien. Teneinde de 
waterpartij aan te sluiten op de Afgedamde Maas zal een doorsteek gerealiseerd worden. Naast de 
ontwikkeling van woningen zijn een (kleinschalige) horecavoorziening, een strandje en 
wandelpaden ten behoeve van dagrecreatie voorzien in de nabijheid van de onderzoekslocatie.  
 
Locatie inspectie 

Tijdens de locatie inspectie voorafgaand aan de veldwerkzaamheden d.d. 7 februari 2014 blijkt het 
volgende:  

- De locatie betreft een grasveld met een centrale bomenrij op het terrein De bomenrij is 
afgebakend door een rij palen met prikkeldraad.  

- Centraal op het terrein is de oude dijkweg zichtbaar, hier is sprake van een ophoging in het 
terrein. 

  

                                                
4  NEN 5717 Bodem – Waterbodem – Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek, NNI, Delft, november 

2009 
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- Aan de zuidzijde van de locatie zijn resten te zien van bebouwing. Op het maaiveld wordt 
freesasfalt aangetroffen. De resten van de bebouwing zijn afkomstig van de oude 
kleedkamer/kantine van de voetbalvereniging Achilles Veen (ter hoogte van de voormalige 
parkeerplaats). Het freesasfalt is ontstaan door de verwijderingswerkzaamheden van de 
asfaltlaag op de parkeerplaats.  

- Het eerder genoemde strandje is reeds aangelegd. 
- Er zijn zintuiglijk op het maaiveld geen waarnemingen gedaan die duiden op de aanwezigheid 

van recente bodemverontreinigingen.  
 
3.3. HISTORISCHE INFORMATIE 
 
In bijlage 7 zijn een aantal historische kaarten uit de periode 1830 tot 1988 opgenomen. Tevens is 
een luchtfoto uit 1989 met daarop de onderzoekslocatie opgenomen. 
 
Volgens de historische kaarten blijkt de onderzoekslocatie rond het jaar 1900 in gebruik als 
polder. In de directe omgeving was naast de polder ook enige bebouwing aanwezig. In de periode 
hierna is de onderzoekslocatie niet of nauwelijks veranderd.  
 
In 1944 is het terrein in gebruik genomen als voetbalveld. Door de voetbalvereniging Achilles 
wordt van Rijkswaterstaat een stukje uiterwaard gehuurd naast “de zandplaat langs de Heuje, 
onder aan de stoep bij Jan Zonneveld”. In de huidige situatie is de Heuje niet terug te vinden.  
 
Tussen 1958 en 1969 zijn twee plassen gegraven, de beide plassen zijn nog steeds aanwezig. 
Langs de meest noordelijke plas is tot op heden sprake van watergerelateerde recreatie. 
bronnen: 
• topografische kaarten periode 1910 – 1988 en luchtfoto 1945, www.watwaswaar.nl februari 2014; 
• luchtfoto, topografische dienst Kadaster; 

 
Eerder uitgevoerd onderzoek 

In het verleden zijn verspreid over het onderzoeksterrein diverse bodemonderzoeken uitgevoerd. 
Onderstaand is per onderzoek een korte uiteenzetting van de uitgevoerde onderzoeken 
weergegeven: 
 

Grondwateronderzoeken Puinstort te Veen, Provincie Noord Brabant NB0050901_NB073800034 , 

10 maart 2008 en 31 januari 2012 

Direct ten westen van de onderzoekslocatie is een voormalige puinstort gelegen die grenst aan de 
Veense plassen. De locatie is bekend bij de Provincie Noord-Brabant als zogenaamde NAVOS-
locatie (Nazorg Voormalige Stortplaatsen) “FINABO NB0050901; GLOBIS NB0730800034, 
Puinstort te Veen”. Het grondwater in een strook ten westen van de onderzoekslocatie is (voor 
zover bekend 2x) onderzocht. Dit onderzoek maakt deel uit van een grootschalig onderzoek naar 
de risico’s van voormalige stortplaatsen voor de volksgezondheid en het milieu. Bij beide 
onderzoeken zijn er geen concentraties boven de tussenwaarden aangetoond in het grondwater. 
In het grondwater van één van de vier peilbuizen is een zeer lichte verontreiniging met chroom 
aangetoond. Geconcludeerd wordt dat geen humane, ecologische en/of verspreidingsrisico’s 
aanwezig zijn. 
 
Verkennend bodemonderzoek aan De Veense Plassen te Veen, Milon B.V., 20101451, 27 juli 2010  

Het verkennend onderzoek is uitgevoerd conform NEN 5740. De betreffende onderzoekslocatie is 
opgedeeld in twee deellocaties, te weten een puinstort (VED-HE) en een onverdacht deel (ONV-
GR).  
 
In het verkennend onderzoek is beknopt historisch onderzoek uitgevoerd, wat het volgende 
uitwijst: Ter plaatse van de Maasdijk 120 te Veen (gelegen ten zuidoosten van de onderhavige 
onderzoekslocatie) is in 1996 in opdracht van SUBAT een milieukundig onderzoek uitgevoerd. Het 
onderzoek is in juni 1996 uitgevoerd door Lexmond-Milieuadviezen (rapnr. 96.12371/JHA). Aanleiding 
was het beëindigen van het bedrijfsactiviteiten van het tankstation. Uit de analyseresultaten blijkt 
dat ter plaatse van de voormalige opstelplaats minerale olie licht verhoogd wordt aangetroffen.  
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Ter plaatse van het overige terrein zijn geen verhoogde gehalten aangetoond. Er is geen sprake 
van een geval van bodemverontreiniging. De lichte verontreiniging is op 3 december 1996 
gesaneerd onder beschikking 416015. Uit het evaluatierapport door Lexmond-Milieuadviezen BV 
(rapnr 97.14761) van april 1997 blijkt dat 6 m3 ontgraven en afgevoerd is. Tevens is de superbenzine 
tank gereinigd en afgevuld met zand.  
 
Tijdens het verkennend bodemonderzoek aan De Veense Plassen te Veen zijn zowel in de boven- 
als in de ondergrond licht verhoogde gehalten metalen en/of PAK aangetoond. Hierbij is geen 
analytisch onderzoek gedaan ter plaatse van de destijds aangetroffen puinstort. Het grondwater 
bleek licht verontreinigd met metalen. Vervolgonderzoek naar de licht verhoogde concentraties 
wordt niet zinvol geacht. Wat betreft de milieuhygiënische bodemkwaliteit bestaat er naar 
aanleiding van de licht verhoogde concentraties geen belemmering voor het huidige en 
toekomstige gebruik van de locatie. Hierbij wordt opgemerkt dat geen mengmonsters zijn 
samengesteld van de puinstort. Eén en ander aangezien geen representatieve mengmonsters 
konden worden samengesteld.  
 
Briefrapportage Aanvullend bodemonderzoek voetbalvereniging Achilles te Veen, Milon B.V., 

20111193, 17 maart 2011 

Op verzoek is aanvullend bodemonderzoek verricht ter plaatse van het terrein van 
voetbalvereniging Achilles te Veen. In overleg met de opdrachtgever zijn destijds diverse boringen 
herplaatst tot een diepte van 5,0 m –mv. Gericht onderzoek naar de diepere grondlagen heeft 
uitgewezen dat de kleilaag evenwijdig aan de rvierbedding (2,5 tot 3,7 m –mv) sterk verhoogde 
gehalten zink bevat. Daarnaast zijn matig verhoogde gehalten lood en cadmium en licht 
verhoogde gehalten aan diverse andere metalen aangetoond. Het zand in traject 2,0 tot 4,0 m -
mv bleek niet verontreinigd. Aanvullend onderzoek heeft uitgewezen dat plaatselijk sprake is van 
sterk verhoogde gehalten zink. De overige metalen werden destijds in gehalten boven de 
tussenwaarde en/of achtergrondwaarde aangetoond. De verontreinigingen zijn niet afgeperkt.  
 
Gegevens bodemloket 
Op basis de digitale kaart van bodemloket en de achterliggende bodemrapportage (zie bijlage 7) 
blijkt het volgende: 
 

Puinstort te Veen (NB073800034) 

Deze locatie maakt geen deel uit van onderhavige onderzoekslocatie. Direct ten westen van de 
Veerse Plas is door de provincie Noord-Brabant in de periode 1992-1993 een locatie aangemerkt 
als stortplaats puin en/of bouw- en sloopafval op land (900037). Het betreft hier de eerder 
genoemde NAVOS-locatie “FINABO NB0050901; GLOBIS NB0730800034, Puinstort te Veen”. 
 

Maasdijk 128 (NB073800398) 

Ter plaatse van Maasdijk 128 te Veen heeft in het verleden een wolwasserij gevestigd gezeten. 
Ter plaatse zijn eveneens twee ondergrondse tanks (brandstof en HBO) bekend. Er is in 2008 een 
verkennend onderzoek uitgevoerd. Verdere gegevens aangaande kwaliteit van de bodem zijn niet 
beschikbaar op de website.  
bron: www.bodemloket.nl, februari 2014 

 
Gegevens openbare archieven 
In de archieven van de gemeente Aalburg zijn stukken gevonden uit de periode 1933 - 1963 
waaruit blijkt dat ter plaatse van de huidige onderzoekslocatie een plaats is aangewezen waar 
door de inwoners van de gemeente Veen vuil gestort wordt op een terrein van de gemeente, te 
weten “den Heuje”. De informatie verkregen van de gemeente Aalburg is opgenomen in bijlage 7. 
Destijds was er voor het hebben van deze vuilnisbelt geen vergunning ingevolge de Hinderwet 
aangevraagd of verleend. De exacte locatie (anno 2014) van deze stort is niet bekend. Basis van 
de gegevens uit de archieven en informatie van de gemeente Aalburg is de oppervlakte van de 
vermoedelijke ligging van stortlocatie geraamd op 6.650 m2. 
Bronnen: 
• Gemeente Aalburg,  
• www.archieven.nl  

 
Op basis van de historische gegevens is de exacte datering van de vermoedelijke (voormalige) 
stortlocatie niet aan het licht gekomen. Echter dit is niet het doel van het onderzoek.  
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UBI-codes 
In april 2001 zijn de UBI-code en het UBI-model ontwikkeld. De UBI-code (Uniforme Bron 
Indeling) wordt gebruikt om bronnen van bodemverontreiniging, in hoofdzaak bedrijfsactiviteiten, 
te voorzien van een uniforme en landelijk gebruikte codering, zodat informatie over deze bronnen 
eenduidig kan worden opgeslagen en kan worden uitgewisseld. Het UBI-model is afgeleid van de 
UBI-code en wordt gebruikt om mogelijk verontreinigde locaties van een onderzoeksprioriteit te 
voorzien. In het model zijn daartoe per UBI (lees vervuilende activiteit) gegevens over stoffen, 
risico’s en productieprocessen verwerkt. 
 
Op basis van gegevens in de bodemrapportage van het bodemloket en hebben geen 
bedrijfsactiviteiten plaatsgevonden op locatie die genoemd worden in het UBI-model. Wel is 
sprake van een vermoedelijke (voormalige) stortlocatie. Op basis van de UBI-code dient rekening 
gehouden te worden met het mogelijk voorkomen van asbest en stortmateriaal op of in de bodem.  
 
Gegevens digitale bodemkwaliteitskaart 
In opdracht van de gemeente Aalburg is een bodemkwaliteitskaart vervaardigd voor de (zware) 
metalen, PAK, EOX en minerale olie voor de dorpskernen van de gemeente Aalburg. De 
bodemkwaliteitskaart is door het college vastgesteld op 11 juli 2006. In deze 
bodemkwaliteitskaart is geen informatie opgenomen aangaande waterbodem. Er kan derhalve 
geen uitspraak gedaan worden over de te verwachten (water)bodemkwaliteit ter plaatse van de 
onderzoekslocatie.  
BRON http://www.aalburg.nl/  

 
3.4. BEPALING WATERTYPE 
 
In de NEN 5717 zijn verschillende watertypes beschreven. Onderhavige onderzoekslocatie wordt 
getypeerd als “Oevergebied, zonder bodemverwachtingswaardekaart, diffuse bodembelasting”. 
 
3.5. ACTIVITEITEN MOGELIJK VAN INVLOED OP DE WATERBODEM 
 
Ter plaatse van de onderzoekslocatie hebben, anders dan bovengenoemde activiteiten geen 
(industriële) activiteiten plaatsgevonden die invloed kunnen hebben (gehad) op de kwaliteit van 
de waterbodem.  
 
3.6. BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE 
 
Op basis van de grondwaterkaarten van TNO kan het volgende overzicht van de regionale 
bodemopbouw en geohydrologie worden opgesteld: 
 

Tabel 3.6.1. Regionale bodemopbouw en geohydrologie 

Laag Diepte (m-mv) Grondsoort 

(Holocene) deklaag 0 tot 12 Fijn zand, zwak siltig, zwak humeus 

1e watervoerend pakket 
 

12 tot 50 Matig fijn tot grof zand, grindig 

1e scheidende laag 50 tot 120 Afwisseling van zand en kleilaagjes 

2e watervoerendepakket 120  tot 320 Matig grof zand afgewisseld met 
schelpen 

Bronnen: - TNO grondwaterkaart 

 
Het grondwater komt voor op circa NAP +1,5 m en is sterk afhankelijk van de waterstand in de 
Afgedamde Maas. Voor het freatisch grondwater is geen eenduidige stromingsrichting bekend, 
echter deze wordt waarschijnlijk sterk beïnvloed door de waterstand van de Afgedamde Maas, Het 
grondwater in het eerste watervoerende pakket stroomt over het algemeen in zuidwestelijke 
richting. 
 
3.7. BEPALING ONDERZOEKSINSPANNING 
 
Op basis van het vooronderzoek dient conform het gestelde in de NEN 5720 voor de 
onderzoekslocatie uitgegaan te worden van de onderzoeksinspanning “Oevergebied, normale 
onderzoeksinspanning, zonder bodemverwachtingswaardekaart, diffuse bodembelasting (OZN)”. 
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4. MILIEUTECHNISCH ONDERZOEK 

 
4.1. ONDERZOEKSOPZET EN -INSPANNING 
 
Op basis van de beschikbare informatie zal ten behoeve van onderhavig onderzoek uitgegaan 
worden van de in de NEN 5720 gestelde onderzoeksinspanning “Oevergebied, normale 
onderzoeksinspanning, zonder bodemverwachtingswaardekaart, diffuse bodembelasting (OZN)”.  
 
Opgemerkt wordt dat, op basis van de door de opdrachtgever aangegeven ontgravingsdiepten, de 
onderzoekslocatie kan worden opgedeeld in grofweg 3 bemonsteringsvlakken:  
1. ontgraving tot maximaal 10 m –mv. 
2. ontgraving tot ca. 5 m –mv. 
3. overig terrein (ontgraving tot ca. 2 m –mv).  
 
Hierbij wordt opgemerkt dat ter plaatse van de vermoedelijke ligging van de voormalige 
stortplaats de onderzoeksinspanning geïntensiveerd zal worden.  
 
In onderstaande tabel is de onderzoeksinspanning weergegeven: 
 
Tabel 4.1.1., Onderzoeksinspanning gebaseerd op de NEN 5720, strategie OZN 

Locatie Oppervlakte (ha) Aantal vakken* Aantal boringen Aantal analyses** 
 

Ontwikkeling Veense Plassen ca. 7,5 3 48 16 + 4 +5 

   14 x 10,0 m –mv 
14 x   5,0 m –mv 
20 x   2,0 m -mv 

 

* Bij de bepaling van de onderzoeksinspanning is de locatie beschouwd als één geheel. Er is onderscheid gemaakt in 3 vakken voor de boor- / 
bemonsteringsdiepte. De boringen worden zoveel mogelijk ruimtelijk verdeeld over de onderzoekslocatie. De boringen ter plaatse van de 
vermoedelijke ligging van de voormalige stort zullen gecombineerd uitgevoerd worden met die op het algemene terreindeel.  

** Vooralsnog worden 16 mengmonsters samengesteld uit het te ontgraven traject en zullen 4 mengmonsters samengesteld worden van de 
nieuwe waterbodem. Daarnaast zijn 5 mengmonsters beschikbaar gesteld voor analyse van de waterbodem ter plaatse van de vermoedelijke 
voormalige stort. Er kan volstaan worden met één analyse per monsternamevak zolang er sprake is van één grondsoort. Zodra meerdere 
hoofdgrondsoorten worden aangetroffen kan het noodzakelijk zijn aanvullende analyses uit te voeren. Analyse van de mengmonsters op het C2 
waterbodempakket voor rijkswateren. Voor het analysepakket wordt verwezen naar tabel 4.1.2. 

 

Tabel 4.1.2., Parameters C2-pakket met verlaagde rapportagegrenzen  
- Het C2 waterbodempakket bestaat uit: organisch stof, lutum, arseen, barium, cadmium, chroom, kobalt, koper, 

kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink, ∑PAK(10), pentachloorbenzeen, hexachloorbenzeen, pentachloorfenol, ∑PCB, 
chloordaan, DDT, DDE, DDD, ∑DDT/DDD/DDE, som-drins, endosulfan, endosulfansulfaat, ∑HCH, heptachloor, 
∑heptachloorepoxide, hexachloorbutadieen, ∑OCB en minerale olie. 

 
Voorafgaande aan de uitvoering van de veldwerkzaamheden is door MH Poly Consultants & 
Engineers B.V. gegevens over eventuele kabels en/of leidingen ter plaatse van de 
onderzoekslocatie opgevraagd bij het kadaster (Klic-melding). 
 
De monstername zal, gezien de ‘droge’ ligging en de te bemonsteren laagdikte, uitgevoerd worden 
met behulp van een edelmanboor en sonic-drill techniek. Bij de uitvoering van de 
veldwerkzaamheden zal zoveel als mogelijk worden aangesloten bij het gestelde in protocol 2003.  
 
De boordiepte is op basis van de door de opdrachtgever verstrekte digitale inmeting bepaald. 
Bovenstaande onderzoeksopzet en uitgangspunten zijn besproken met de opdrachtgever en 
akkoord bevonden. 
 
De (meng)monsters zullen worden samengesteld en geanalyseerd in een NEN-EN-ISO 17025 
geaccrediteerd laboratorium dat is erkend voor de uitvoering van analyses in het kader van 
AS3000. 
 
Asbest 

Op basis van gegevens in de bodemrapportage van het bodemloket hebben geen 
bedrijfsactiviteiten plaatsgevonden op locatie die genoemd worden in het UBI-model. Wel is 
sprake van een vermoedelijke (voormalige) stortlocatie. Op basis van de UBI-code dient rekening 
gehouden te worden met het mogelijk voorkomen van asbest en stortmateriaal op of in de bodem.  
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4.2. UITGEVOERD VELDWERK & VELDWAARNEMINGEN 
 
De veldwerkzaamheden zijn in de periode 7 tot en met 11 februari 2014 uitgevoerd door de 
gecertificeerde medewerkers D.R. Janssen en M. van den Breevaart met behulp van een 
edelmanboor. De mechanische boorwerkzaamheden zijn uitgevoerd door Sialtech Europe. In 
bijlage 2 zijn een aantal locatiefoto’s opgenomen. 
 
Op verzoek van de gemeente Aalburg zijn in totaal 4 boringen extra geplaatst. Ter plaatse van de 
vermoedelijke ligging van de stort zijn aanvullend 2 boringen (51 en 52) verricht. Daarnaast zijn 
ter plaatse van de voormalige verharding van de parkeerplaats achter de voormalige bebouwing 
eveneens aanvullend 2 boringen (53 en 54) geplaatst.  
 
In afwijking op de onderzoeksopzet zijn, in overleg met de gemeente Aalburg, de boordieptes 
aangepast naar 7,0 à 7,5 m –mv. Eén en ander aangezien de ontgravingsdiepte minder diep blijkt 
dan vooraf aangenomen. Op basis van informatie verschaft door de opdrachtgever is het gehele 
ontgravingsprofiel onderzocht,. Derhalve heeft de afwijking op de onderzoeksopzet geen 
consequenties voor het verdere verloop van het onderzoek. 
 
De werkzaamheden in het kader van het veldwerk die vallen onder de BRL-SIKB 2000 zijn onder 
certificaat uitgevoerd door MH Poly Consultants & Engineers B.V. De veldwerkzaamheden zijn 
uitgevoerd conform het gestelde in protocollen 2001 en 2002. De werkzaamheden in het kader 
van het mechanisch boorwerk die vallen onder de BRL-SIKB 2100 zijn onder certificaat uitgevoerd 
door Sialtech Europe. Hiermee wordt voldaan aan de proceseisen uit de BRL. 
 
Tijdens de veldwerkzaamheden is het verkregen materiaal zintuiglijk beoordeeld op kleur, geur en 
textuur. De bodem is laagsgewijs bemonsterd waarbij monsters zijn samengesteld per te 
onderscheiden bodemlaag of maximaal 0,5 m bodemtraject.  
 
In bijlage 2 is de ligging van de bemonsteringslocaties weergegeven. De in het veld opgestelde 
profielbeschrijvingen (en legenda) zijn grafisch weergegeven in bijlage 3.  
 
Uit de in het veld opgestelde profielbeschrijvingen volgt dat de bodem ter plaatse van de 
onderzoekslocatie over het algemeen tot de maximale onderzoeksdiepte (ca. 7,0 m –mv) bestaat 
uit zwak siltig zand afgewisseld met zandige kleilagen. Plaatselijk zijn bijmengingen in de vorm 
van grind aantroffen. Over de gehele locatie is de waterbodem over het algemeen roesthoudend 
bevonden.  
 
In onderstaande tabel zijn de zintuiglijke waarnemingen weergegeven.  
 
Tabel 4.2.1. Overzicht zintuiglijke waarnemingen 
Boring Diepte boring 

(m -mv) 
Traject 
(m -mv) 

Hoofd- 
grondsoort 

Bijzonderheden 

04 7,00 0,50 - 2,00 Zand zwak grindhoudend 
  2,00 - 2,40 Zand zwak grindhoudend, resten hout 
  3,00 - 4,50 Zand zwak grindhoudend 
05 7,00 0,70 - 4,60 Zand laagjes grind 
  5,50 - 7,00 Zand zwak grindhoudend 
09 7,00 0,00 - 0,60 Zand zwak roesthoudend 
  1,40 - 5,00 Zand zwak grindhoudend 
12 2,00 1,00 - 1,50 Zand zwak houthoudend 
16 7,00 0,25 - 1,00 Zand sporen roest 
  1,00 - 1,50 Zand sporen roest 
  2,00 - 3,50 Zand sporen grind 
  3,50 - 3,80 Zand laagjes grind 
21 7,00 0,20 - 2,00 Zand sporen roest 
  2,00 - 4,50 Klei sporen slib 
  0,30 - 0,80 Zand sporen roest 
  0,80 - 1,30 Zand sterk puinhoudend, stortmateriaal (glas, aardewerk, plastiek, slib, ijzer) 
  1,30 - 3,00 Klei matig roesthoudend 
23 5,00 1,00 - 1,70 Klei sterk huisvuilhoudend 
24 2,00 0,50 - 1,50 Zand matig roesthoudend 
25 4,00 0,50 - 1,00 Zand zwak huisvuilhoudend 
  1,00 - 1,50  volledig huisvuil, sterke dieselgeur, matige olie-water reactie 
  1,50 - 2,00 Zand matige dieselgeur 
27 2,50 1,00 - 2,00  volledig huisvuil 
28 5,00 1,00 - 2,00 Klei sterk puinhoudend, stortmateriaal (glas, metaal) 
32 7,50 0,40 - 1,40 Zand sterk roesthoudend 

 Zintuiglijke waarnemingen die relatie hebben met de huisvuilstort 
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Tabel 4.2.1. (vervolg) Overzicht zintuiglijke waarnemingen 
Boring Diepte boring 

(m -mv) 
Traject 
(m -mv) 

Hoofd- 
grondsoort 

Bijzonderheden 

33 7,00 0,90 - 1,50  uiterst puinhoudend, zwak zandhoudend, stortmateriaal (hout, ijzer, 
steen, bot, plastic, aardewerk) 

34 5,00 0,70 - 2,00 Klei sterk huisvuilhoudend, matig glashoudend 
  2,00 - 2,50 Klei uiterst huisvuilhoudend 
35 7,00 0,20 - 2,00 Zand matig roesthoudend 
36 5,00 1,00 - 2,00 Klei sterk puinhoudend, stortmateriaal (glas, plastiek) 
39 7,00 0,20 - 3,00 Zand zwak roesthoudend 
  4,00 - 4,80 Zand sporen slib 
40 7,00 0,20 - 1,20 Zand zwak roesthoudend 
41 7,00 0,60 - 1,30 Zand zwak roesthoudend 
  2,00 - 4,00 Klei zwak roesthoudend 
46 7,00 0,30 - 1,50 Zand matig roesthoudend 
  1,50 - 1,90 Zand zwak kolengruishoudend, 
  1,90 - 5,00 Klei laagjes roest 
  5,00 - 7,00 Klei sporen slib 
48 0,91 0,00 - 0,10 Zand zwak slakhoudend 
  0,10 - 0,40  volledig asfalt 
  0,40 - 0,90 Klei sterk puinhoudend 
  0,90 - 0,91  ondoordringbare laag 
50 2,00 0,00 - 0,50  volledig asfalt, matig puinhoudend, matig zandhoudend 
  0,50 - 1,00 Klei matig puinhoudend, zwak plastichoudend, matige oliegeur 
51 2,60 2,00 - 2,10 Klei matig huisvuilhoudend 
53 2,00 0,00 - 0,30 Zand matig puinhoudend, brokken asfalt 
  0,30 - 0,35  volledig slakken 
  0,35 - 1,50 Klei sterk puinhoudend 
54 2,00 0,00 - 1,00 Klei matig puinhoudend 
  1,50 - 2,00 Klei zwak roesthoudend 
6 5,00 1,50 - 4,00 Zand zwak grindhoudend 
  4,00 - 5,00 Zand zwak grindhoudend, matig roesthoudend 
7 2,00 1,30 - 1,80 Zand matig slibhoudend 

 Zintuiglijke waarnemingen die relatie hebben met de huisvuilstort 

 
Vermoedelijke ligging voormalige stort 

Op basis van de zintuiglijke waarnemingen lijkt de vooraf ingeschatte vermoedelijke ligging van de 
stort niet juist. Ter plaatse van boringen 21, 22, 23, 25, 27, 28, 33, 34, 36 en 51 is in het traject 
tussen ca. 1,0 en 2,0 m –mv huisvuil aangetroffen. Het betreft hier met name huisvuil/stortafval 
in de vorm van glas, puin, plastic. Incidenteel (boring 25) is een sterke dieselgeur en matige olie-
waterreactie waargenomen. Op de boorpuntenkaart, opgenomen in bijlage 2, is de vermoedelijke 
ligging van de stort weergegeven.  
 
Voormalige bebouwing en parkeerterrein 

Aan de zuidzijde van de onderzoekslocatie was in het verleden het clubhuis met achterliggende 
parkeerplaats gelegen. De gemeente Aalburg heeft in een telefonisch overleg aangegeven dat de 
bebouwing onlangs is gesloopt. De asfaltverharding van de parkeerplaats is gefreesd en eveneens 
verwijderd. Ter plaatse van boringen 48, 50, 42 en 54 zijn in tegenstelling tot de verwachting toch 
delen van een asfaltverharding en/of funderingsmaterialen aangetroffen. Naar verwachting zijn dit 
overblijfselen van de eerder uitgevoerde werkzaamheden op locatie. Daarnaast is incidenteel 
(boring 50) een matige oliegeur waargenomen. Verder is ter hoogte van de voormalige bebouwing 
/ het voormalige parkeerterrein asbestverdacht plaatmateriaal aangetroffen (zie Asbest pagina 9).  
 
Grondwater 

Naar aanleiding van de sterke dieselgeur en matige olie-waterreactie ter plaatse van boring 25 is 
besloten een peilbuis te plaatsen. Het filter van de peilbuis is snijdend geplaatst (deels in het 
grondwater en deels boven het grondwater). Peilbuisfilters die snijdend zijn geplaatst dienen ten 
behoeve van het vaststellen van drijflagen en zijn minder geschikt voor bepaling van chemische 
parameters.  
 
Op 11 februari 2014 is het grondwater bemonsterd door de gecertificeerde medewerker de heer 
D.R. Janssen. De veldmetingen met betrekking tot het grondwater zijn weergegeven in de 
navolgende tabel 4.2.2. Aangegeven zijn de filterdiepte (FD), stijghoogte (SH), geleidbaarheid 
(EC) en zuurgraad (pH).  
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Tabel 4.2.2. Gegevens van de peilbuis. 

Peilbuis- 

nummer 

FD [m –mv]  

(boven – onder) 

SH t.o.v. mv 

[m] 

EC * 

[µS/cm] 

pH 

[--] 

opmerking 

25 2,0 - 4,0 2,5 @ 483 6,9 
geen drijflaag aangetroffen, bemonstering voor analyse op 
minerale olie uitgevoerd.  

@ Betreft de stijghoogte tijdens de veldwerkzaamheden. 
*  De geleidbaarheid is gecorrigeerd naar 25 ºC. 

 
Op basis van de peilbuisgegevens wordt afgeleid dat de pH en EC geen afwijkende waarden 
vertonen. Er is tijdens de bemonstering van het grondwater geen drijflaag aangetroffen.  
 

Asbest 

Tijdens de veldwerkzaamheden is ter hoogte van de voormalige bebouwing / het voormalige 
parkeerterrein asbestverdacht plaatmateriaal aangetroffen. Dit materiaal is hoogstwaarschijnlijk 
afkomstig van de recentelijk uitgevoerde sloopwerkzaamheden. Er zijn op het overige deel van het 
terrein op het maaiveld of in het opgeboorde materiaal geen waarnemingen gedaan die duiden op 
de mogelijke aanwezigheid van asbestverdachte materialen.  
 
Het asbestverdachte materiaal is hoogstwaarschijnlijk afkomstig van de recentelijk uitgevoerde 
sloopwerkzaamheden op dit terreindeel. Het materiaal is aangetroffen op het maaiveld en maakt 
derhalve geen deel uit van de bodem. Er is, door de opdrachtgever, een asbestinventarisatie van 
de voormalige bebouwing beschikbaar gesteld waaruit blijkt dat de voormalige bebouwing 
asbestverdachte materialen bevat. Gezien bovenstaande informatie is, in overleg met de 
opdrachtgever, besloten van het asbestverdachte materiaal geen monster te selecteren voor 
analyse.  
 
4.3. UITVOERING WERKZAAMHEDEN CONFORM DE PROTOCOLLEN 
 
De werkzaamheden in het kader van het veldwerk die vallen onder de BRL-SIKB 2000 zijn onder 
certificaat uitgevoerd door MH Poly Consultants & Engineers B.V., hiermee wordt voldaan aan de 
proceseisen uit deze BRL. De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd conform het gestelde in protocol 
2001.  
 
Aangezien de bemonstering van de peilbuis eerder dan 7 dagen heeft plaatsgevonden, is niet 
voldaan aan de proceseisen uit de BRL. De bemonstering van de peilbuis is niet conform het 
protocol 2002 uitgevoerd. Naar verwachting heeft de vroegtijdige bemonstering van het 
grondwater geen invloed gehad op de resultaten van het chemisch analytisch onderzoek.  
 
4.4. ANALYSESTRATEGIE 
 
De analyses zijn uitgevoerd in een NEN-EN-ISO 17025 geaccrediteerd laboratorium dat is 
gecertificeerd conform AS3000 richtlijnen. De analyses zijn uitgevoerd conform het gestelde in de 
onderzoeksopzet. Aanvullend zijn, op basis van zintuiglijke waarnemingen, analyses ingezet ter 
analyse.  
 
In totaal zijn 19 mengmonsters samengesteld van het algemene terreindeel. Ter plaatse van de 
vermoedelijke ligging van de stort zijn op basis van de zintuiglijke waarnemingen 4 
(meng)monsters samengesteld. Daarnaast zijn, ter plaatse van de oude asfaltverharding van het 
parkeerterrein, 2 (meng)monsters samengesteld.  
 
Teneinde de toekomstige toplaag in beeld te brengen zijn 5 mengmonster samengesteld van de 
nieuwe waterbodem.  
 
Alle monsters zijn geanalyseerd op het standaard grondpakket aangevuld met arseen en chroom. 
Van de mengmonsters is tevens het lutum en organische stofgehalte bepaald teneinde de 
toetsingswaarden te kunnen bepalen.  
 
Uitvoering conform NEN 5720 
De analyses zijn niet volledig conform het gestelde in de NEN 5720 uitgevoerd. Afwijkend op het 
gestelde in de NEN 5720 zijn mengmonsters samengesteld van lagen dikker dan 0,5 m.  
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In overleg met het bevoegd gezag (in deze Rijkswaterstaat; de heer J. Mol) zijn, gezien de 
homogene samenstelling van de bodem, mengmonsters samengesteld van bodemtrajecten van 
maximaal 1,0 m. Aangezien er geen verschillende bodemtypen zijn gemengd is het niet 
bezwaarlijk een dikker pakket te analyseren. Formeel dient de onderzoekslocatie gezien te worden 
als waterbodem, echter het is droge waterbodem ofwel ‘landbodem’ in de uiterwaard met een zeer 
lage tot geen overstromingsfrequentie. De mengmonsters zijn met het oog op het droge karakter 
derhalve gemengd als ´landbodem´. In de NEN 5740 is het wel toegestaan trajecten > 0,5 m 
samen te stellen tot mengmonsters.  
 
Voor een uiteenzetting van de uitgevoerde analyses en toetsingsresultaten wordt verwezen naar 
de overschrijdingstabellen in paragraaf 6.3. 
 
 
5. TOETSINGSKADERS 

 
5.1. GENERIEK TOETSINGSKADER WATERBODEMS BESLUIT BODEMKWALITEIT 
 
De milieuhygiënische kwaliteit van de waterbodem wordt, op basis van een uitgevoerde toetsing, 
ingedeeld in de klassen beschreven in het Besluit bodemkwaliteit (Bbk). Achtereenvolgens zijn dit 
de klasse Vrij Toepasbaar (VT), klasse A, klasse B en de klasse Nooit Toepasbaar (NT). De klasse-
indeling geeft een maat voor de kwaliteit van een partij toe te passen grond of baggerspecie en 
voor de ontvangende waterbodem. 
 
Voorafgaand aan de toetsing dienen, aan de hand van het lutum- en organische stofpercentage, 
de gemeten waarden gestandaardiseerd te worden.  
 
Op basis van de voor een "standaard-bodem" (met 10% organische stof en 25% lutum) geldende 
concentraties kan vervolgens toetsing plaatsvinden. Voor de normwaarden wordt verwezen naar 
bijlage 5. De uitkomsten van de uitgevoerde toetsing worden gepresenteerd in de vorm van een 
klasse-indeling (tabel 5.1.1). 
 
Het doel van deze klasse-indeling is het bepalen van de toepassingsmogelijkheden van de 
vrijkomende baggerspecie. Bij het toepassen van grond of baggerspecie in oppervlaktewater wordt 
alleen getoetst aan de actuele kwaliteit van de ontvangende waterbodem.  
 
Tabel 5.1.1, Klasse-indeling waterbodemmonsters. 

Klasse Ondergrens (exclusief) Bovengrens (inclusief) 

VT -- AW 2000@ 

A AW 2000 HVN Rijntakken# 

B HVN Rijntakken Interventiewaarde waterbodem$ 

NT Interventiewaarde waterbodem -- 

@ De achtergrondwaarden (AW 2000) vormen de altijd-grens voor de vrije toepassing van grond en bagger in waterbodems 
# HVN Rijntakken (Maximale Waarde klasse A) is de tussengrens tussen de achtergrondwaarde en interventiewaarde. Middels deze grens wordt 

onderscheid gemaakt tussen recent ontstane, relatief schone bagger/waterbodem (klasse A) en ouder, meer verontreinigd materiaal (klasse 
B). Hierdoor is het ‘stand-still’ principe bij baggerverzet gewaarborgd. 

$ De interventiewaarde waterbodem (Maximale waarde klasse B) vormt de bovengrens voor het toepassen van bagger in waterbodems in het 
generieke toetsingskader. Voor het toepassen van grond in waterbodems is de Maximale Waarde Industrie als bovengrens gesteld. Hiermee 
wordt voorkomen dat grond die op de landbodems niet kan worden toegepast, vervolgens in de waterbodem wordt toegepast. 

 
In het generieke kader kan een partij grond of baggerspecie in oppervlaktewater worden 
toegepast wanneer de kwaliteitsklasse van de toe te passen grond of baggerspecie gelijk is aan of 
schoner dan de kwaliteitsklasse van de ontvangende waterbodem. Indien ter plaatse van een te 
baggeren traject de achtergrondwaarde (of Herverontreinigingsniveau Rijntakken) voor één of 
meerdere van de onderzochte parameters wordt overschreden, wordt de baggerspecie ingedeeld 
in de kwaliteitsklasse A (of B). De baggerspecie is dan toepasbaar wanneer de kwaliteitsklasse van 
de ontvangende waterbodem gelijk is aan of slechter dan klasse A (of B).  
 
Indien ter plaatse van een te baggeren traject voor één of meerdere van de onderzochte 
parameters de interventiewaarde voor waterbodem wordt overschreden, wordt de baggerspecie 
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ingedeeld in de kwaliteitsklasse NT. Dit impliceert dat de baggerspecie nooit toepasbaar is (in 
oppervlaktewater). Derhalve dient de baggerspecie afgevoerd te worden naar een 
baggerspeciedepot.  
 
Met de invoering van de Waterwet (Wtw) in december 2009, valt de waterbodem niet langer onder 
de Wet bodembescherming (Wbb). Eén en ander aangezien de verontreinigingen aanwezig in de 
waterbodem van een andere aard zijn dan die in de landbodem. Het opnemen van waterbodems in 
de Waterwet heeft tot gevolg dat op ingrepen in de waterbodem voortaan andere wettelijke 
kaders van toepassing zijn dan op ingrepen in de landbodem. Voor de komst van de Waterwet 
gold de Wbb immers voor ingrepen in zowel land- als waterbodem. Het beoordelen van 
waterbodems wordt onder het regime van de Waterwet uitgevoerd volgens een geheel nieuwe 
systematiek. De zogenaamde ‘gevalsdefinitie’, een contour waarbinnen de omvang van een 
bodemverontreiniging werd afgeperkt, speelt geen rol meer. Ook beschikkingen over ernst en 
spoedeisendheid, instemming met het saneringsplan, evaluatieverslag en nazorgplan komen onder 
de Waterwet niet meer voor.  
 
Voor het beoordelen van de effecten van de waterbodemkwaliteit op de chemische en ecologische 
doelen en op eventuele gebruiksfuncties, wordt voor de planvorming de ‘Handreiking beoordelen 
waterbodems’ opgesteld. Het resultaat van de beoordeling wordt in het gebiedsproces, dat wil 
zeggen het planvormingsproces voor een gebied, gebruikt om af te wegen of een ingreep in de 
waterbodem de meest efficiënte en maatschappelijk relevante maatregel is om de doelen te 
bereiken. Als voor een ingreep in de waterbodem wordt gekozen, dan wordt deze ingreep als 
maatregel opgenomen in het waterplan of het beheerplan van de waterbeheerder.  
 
5.2. GENERIEK Toetsingskader LANDBODEMS BESLUIT BODEMKWALITEIT 
 
Met ingang van 1 juli 2008 zijn het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit van toepassing. Binnen 
de genoemde wetgeving zal worden gewerkt met een klasse-indeling voor de functie en de 
kwaliteit van de bodem. De bodemfunctieklasse beschrijft (op hoofdlijnen) het gebruik van de 
bodem in een gebied. De bodemkwaliteitsklasse geeft een maat voor de kwaliteit van de 
(ontvangende) bodem. 
 
 
Aan de bodemfunctieklassen en de bodemkwaliteitsklassen zijn dezelfde normen gekoppeld: de 
Achtergrondwaarden, de Maximale Waarden voor de klasse wonen en de Maximale Waarden voor 
de klasse industrie. Onderstaand is de generieke normstelling schematisch weergegeven: 
 
Figuur 5.2.1. Generieke normstelling vaststelling bodemkwaliteit. 

                           Achtergrondwaarden          Maximale Waarden  
            klasse wonen 

      Maximale Waarden 
         klasse industrie  
      (interventiewaarden) 

    

klasse landbouw/natuur klasse wonen klasse industrie klasse niet toepasbaar 

     

  
Tussenwaarde 

½(Achtergrondwaarde+Interventiewaarde) 
 

 
 
In de onderhavige rapportage wordt de bodem in de onderstaande kwaliteitsklassen ingedeeld: 
“klasse landbouw/natuur” concentratie onder of gelijk aan de Achtergrondwaarden. 
“klasse wonen”   concentratie boven de Achtergrondwaarden maar onder of gelijk 

aan de Maximale Waarden klasse wonen5. 
“klasse industrie”   concentratie boven de Maximale Waarden klasse wonen maar 

onder of gelijk aan de Maximale Waarden klasse industrie. 

                                                
5
  Bij onderzoek op de parameters in het standaard grondpakket (12 parameters) mag de maximale waarde klasse wonen ten aanzien van twee 

parameters overschreden worden. Deze overschrijdingen bedragen ten hoogste de maximale waarde voor de klasse wonen voor de betreffende 
parameter, vermeerderd met de daarvoor geldende achtergrondwaarde. Deze somwaarde mag de maximale waarde klasse industrie niet 
overschrijden. 

 Indien meer parameters worden meegenomen in het onderzoek zijn ook meer overschrijdingen toegestaan: bij meting van minimaal 16 
parameters 3 overschrijdingen, bij minimaal 27 parameters 4 overschrijdingen en bij minimaal 37 parameters 5 overschrijdingen. 
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“klasse niet toepasbaar”  concentratie boven de Maximale Waarden klasse industrie of 
interventiewaarde. 

Voor grondwater blijft het systeem van de streef-, tussen-, en interventiewaarden ongewijzigd ten 
opzichte van de Wet bodembescherming (Wbb).  
 
Gebiedsspecifiek beleid 

Binnen de gemeente Aalburg is geen sprake van gebiedspecifiek beleid. Wel is bekend dat zink in 
de waterbodem vaker voorkomt in de nabijheid van de Afgedamde Maas vanwege de 
rivierafzettingen uit het verleden. 
 
5.3. TOETSING IN HET KADER VAN DE WET BODEMBESCHERMING 
 
Met de inwerkingtreding van het Besluit- en de Regeling bodemkwaliteit is binnen de Wet 
bodembescherming sprake van de zogenaamde achtergrondwaarde (AW-waarde) en 
interventiewaarde (I-waarde). Hiernaast is uit deze waarden een “tussenwaarde” afgeleid, die 
wordt gedefinieerd als (AW+I)/2. In principe heeft de tussenwaarde in de Wbb geen status en 
wordt er niet aan de tussenwaarde getoetst, echter de tussenwaarde geeft het concentratieniveau 
aan waarboven onder bepaalde omstandigheden risico’s voor mens en milieu aanwezig kunnen 
zijn. De tussenwaarde is zodoende een trigger voor nader onderzoek. 
 
De genoemde toetsingswaarden zijn wettelijk vastgesteld voor en zogenaamde standaard bodem 
en worden per te onderscheiden grondsoort gecorrigeerd op basis van het percentage aan lutum 
(deeltjes kleiner dan 2 µm) en organische stof. 
 
De Achtergrondwaarden geven het concentratieniveau aan waaronder sprake is van een duurzame 
bodemkwaliteit. Indien de achtergrondwaarde wordt overschreden, ander dan vanwege natuurlijke 
oorzaken, is er sprake van een bodemverontreiniging. 
 
De Interventiewaarden geven het concentratieniveau aan waarboven, afhankelijk van de omvang 
van de verontreiniging, sprake kan zijn van een ernstig geval van bodemverontreiniging. Binnen 
het kader van de Wet Bodembescherming is sprake van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging indien de gemiddelde concentratie in 25 m³ grond of in 100 m³ grondwater 
(bodemvolume) de interventiewaarde overschrijdt6. 
 
Als er sprake blijkt te zijn van een geval van ernstige bodemverontreiniging dan dient, op grond 
van artikel 37 Wbb, vastgesteld te worden of de verontreiniging onaanvaardbare risico’s oplevert 
voor mens, ecosysteem, oppervlaktewater of grondwater. Indien sprake blijkt van een 
onaanvaardbaar risico dient de sanering met spoed te worden uitgevoerd. 
 
Indien de bodem op een locatie is verontreinigd, maar het betreft geen geval van ernstige 
verontreiniging, hoeft niet te worden bepaald of er (met spoed) dient te worden gesaneerd. 
Verbeteren van de bodemkwaliteit kan niet worden voorgeschreven op grond van de regels voor 
bodemsanering, omdat ter plaatse geen sprake is van een (potentieel) risico dat een dergelijke 
verplichting rechtvaardigt. 
 
Opgemerkt wordt dat het volumecriterium voor een bodemverontreiniging met asbest niet van 
toepassing is bij het vaststellen van de ernst. Bij asbestgehalten in (water)bodem, grond en 
baggerspecie boven de interventiewaarde wordt alleen gesproken over ‘verontreiniging’7. 
 
  

                                                
6  In enkele specifieke situaties kan ook bij gehalten onder de interventiewaarde sprake zijn van een geval van ernstige verontreiniging. Dit geldt 

voor de zogenaamde gevoelige functies zoals moestuin/volkstuin of plaatsen waar vluchtige verbindingen aanwezig zijn in het grondwater in 
combinatie met hoge grondwaterstanden en/of in de onverzadigde bodem onder bebouwing. 

7
  Voor een bepaling van de aanvaardbare of niet-aanvaardbare risico’s wordt hier kortheidshalve verwezen naar het ‘Milieuhygiënisch 

Saneringscriterium Bodem, Protocol Asbest’. 
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5.4. TOETSINGSKADER SPECIFIEK 
 
Toetsing van analyseresultaten aan de bodemnormen vormt één van de meest essentiële schakels 
in de beoordeling van de (water)bodem en toe te passen grond, bagger en bouwstoffen. Vanaf 1 
november 2013 zijn er wijzigingen opgetreden in de toetsing aan de bodemnormen. De Bodem 
Toets en Validatieservice (BoToVa) zorgt vanaf 1 november 2013 voor meer uniformiteit in het 
toetsen aan bodemnormen. 
Bron: www.rwsleefomgeving.nl 
 
De analyseresultaten zijn gestandaardiseerd met de webapplicatie BoToVa en middels drie 
toetsingen beoordeeld. De toetsingen zijn beschikbaar gesteld door Omegam Laboratoria en 
betreffen achtereenvolgens: 
- T1 beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
- T3 beoordeling kwaliteit van bagger en ontvangende bodem bij toepassing in een 

oppervlaktewaterlichaam  
- T12 beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
- T13 beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
 
BoToVa corrigeert in principe het 'gemeten gehalte' (= het analyseresultaat) aan de hand van het 
lutum- en organische stofpercentage naar een standaardbodem ('gestand. gehalte'). De gehalten 
worden vervolgens getoetst aan de normwaarden opgenomen in de Regeling Bodemkwaliteit 
(bijlage 4). Toetsing aan de normen voor Grootschalige Toepassing is niet uitgevoerd. 
 
Barium 

De normen voor barium in grond en bagger zijn ingetrokken. Gebleken is dat de interventiewaarde 
voor barium lager kan zijn dan het gehalte dat van nature in de bodem kan voorkomen. Indien er 
sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de natuurlijke achtergrond als gevolg 
van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden beoordeeld op basis 
van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). Barium hoeft dus alleen te 
worden getoetst als er vanwege antropogene activiteiten verhoogde bariumgehalten kunnen 
worden aangetroffen ten opzichte van de toetsingswaarde. Omdat dit in de praktijk slechts 
incidenteel voorkomt, is ervoor gekozen om de toetsing van barium niet in BoToVa op te nemen. 
Op deze manier bestaat er geen verwarring bij een toetsing op barium indien dit niet is 
veroorzaakt door antropogene activiteiten. 
 
De mengmonsters samengesteld van de grond ter plaatse van de vermoedelijke ligging van de 
stort zijn wel getoetst aan de voormalige interventiewaarde voor barium. 
 
Een overzicht van de toetsingsresultaten is opgenomen in tabellen onder hoofdstuk 5.5. De 
tabellen geven een overzicht van de (meng)monsters, de (hoofd)grondsoort, het 
monsternametraject, het eindoordeel van de toetsing aan de normen van het Bbk en eventuele 
klasse bepalende parameter(s). De gestandaardiseerde gehalten en de toetsingsresultaten aan de 
normen uit de Rbk met behulp van het toetsingsprogramma BoToVa zijn opgenomen in bijlage 6. 
De analysecertificaten van het laboratorium zijn opgenomen in bijlage 4 (waterbodem) en bijlage 
5 (grondwater).  
 
5.5. TOETSINGSTABELLEN 
 
Ten behoeve van het berekenen van de toetsingswaarden voor de grond is gebruik gemaakt van 
de in het laboratorium bepaalde percentages aan lutum en organische stof.  
 
De analyseresultaten van de waterbodem zijn zowel getoetst aan de Wbb (tabel 5.5.1) als het Bbk 
(tabel 5.5.2). Bij de toetsing aan het Bbk is onderscheid gemaakt in toepassen op landbodem en 
toepassen in oppervlaktewater.  
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Tabel 5.5.1, Overschrijdingstabel grond toetsing normwaarden Wbb (mg/kg.ds). 
MM1 : monstercode. 
21.2+24.1+.. : deelmonsters in mengmonster. 
(0,0 - 1,0) : monstertraject in m -mv. 
-- : gestandaardiseerde waarde ≤ achtergrondwaarde (niet verontreinigd). 
00 : gestandaardiseerde waarde > achtergrondwaarde (licht verontreinigd). 
00 : gestandaardiseerde waarde > tussenwaarde (matig verontreinigd). 
00 : gestandaardiseerde waarde > interventiewaarde (sterk verontreinigd). 
(   ) : resultaten indicatieve toetsing barium. 
 : niet geanalyseerd op deze parameter. 
 

Monsternummer(s) 

en monstertraject 

As Ba Cd Cr Co Cu Hg Pb Mo Ni Zn PCB PAK min. 

olie 

               

MM1: 1.1+12.1+14.1 -- (--) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

klei, zwak siltig               

(0,00 – 0,50)               

               

MM2: 43.1+44.1+45.1 -- (--) -- -- -- -- -- -- -- -- 170 -- -- -- 

Zand matig fijn, kleiig               

(0,00 - 0,50)               

               

MM3: 3.1+4.1+5.1 -- (--) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Zand matig fijn, matig siltig               

(0,00-0,50)               

               

MM4: 6.1+7.1+8.1 -- (--) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Zand matig fijn, kleiig               

(0,00-0,50)               

               

MM5: 9.1+16.1+21.2 -- (--) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Zand matig fijn, zwak siltig               

(0,00-0,70)               

               

MM6: 10.1+15.1+2.1  -- (--) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Zand matig fijn, kleiig               

(0,00-0,50)               

               

MM7: 19.1+20.1+37.1 -- (--) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Zand matig fijn, kleiig               

(0,00-0,50)               

               

MM8: 25.1+27.1+52.1 -- (--) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Zand matig fijn, matig siltig               

(0,00-0,50)               

               

MM9: 3.3+9.3+6.3 -- (--) -- -- -- -- -- -- -- -- 150 -- -- -- 

Zand matig fijn, zwak siltig               

(1,00-1,50)               

               

MM10: 15.3+16.4+21.5  -- (--) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Zand, matig fijn, zwak siltig               

(1,00-2,00)               

               

MM11: 17.3+18.3+19.3 -- (--) -- -- -- -- 0,24 75 -- -- 220 -- -- -- 

Klei, matig zandig               

(1,00-1,50)               

               

MM12: 4.7+ 10.8+16.8 -- (--) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Zand matig fijn, zwak siltig               

(3,00-3,50)               

Monsternummer(s) 
en monstertraject 

As Ba Cd Cr Co Cu Hg Pb Mo Ni Zn PCB PAK min. 
olie 
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Tabel 5.5.1 (vervolg), Overschrijdingstabel grond toetsing normwaarden Wbb (mg/kg.ds). 
MM13 : monstercode. 
10.1+15.1+.. : deelmonsters in mengmonster. 
(0,0 - 1,0) : monstertraject in m -mv. 
-- : gestandaardiseerde waarde ≤ achtergrondwaarde (niet verontreinigd). 
00 : gestandaardiseerde waarde > achtergrondwaarde (licht verontreinigd). 
00 : gestandaardiseerde waarde > tussenwaarde (matig verontreinigd). 
00 : gestandaardiseerde waarde > interventiewaarde (sterk verontreinigd). 
(   ) : resultaten indicatieve toetsing barium. 
 : niet geanalyseerd op deze parameter. 
 

Monsternummer(s) 

en monstertraject 

As Ba Cd Cr Co Cu Hg Pb Mo Ni Zn PCB PAK min. 

olie 

               
MM13: 4.9+16.13+21.12  -- (--) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Zand matig fijn, zwak siltig, 
donker grijs 

              

(5,00-5,50)               

               

MM14: 32.8+41.8+42.7  -- (--) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Klei matig zandig, grijs               

(3,00-3,50)               

               

MM15: 38.1+47.1+49.1 -- (--) 1,6 -- -- -- 0,26 120 -- -- 440 -- -- -- 

Klei sterk zandig               

(0,00-0,50)               

               

MM16: 39.3+38.3+47.3 -- (--) -- -- -- -- 0,25 -- -- -- -- -- -- -- 

Zand, matig fijn, kleiig               

(1,00-1,50)               

               

MM17: 32.2+35.3+40.2 -- (--) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Zand matig fijn, zwak siltig, 
brokken klei 

              

(0,00-0,70)               

               

MM18: 22.1+29.1+33.1 -- (--) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Zand matig fijn, matig siltig               

(0,00-0,50)               

               

MM19: 39.6+40.6  -- (--) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Zand matig fijn, zwak siltig, 
laagjes klei 

              

(2,00-2,50)               

               
Toekomstige waterbodem  

               
MMn1: 6.9+8.9+20.9 -- (--) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Zand matig fijn, matig siltig               

(4,00-4,50)               

               

MMn2: 3.9+15.10+31.11 -- (--) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Zand matig fijn               

(4,00-4,50)               

               

MMn3: 4.11+9.13+21.14  -- (--) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Zand matig fijn zwak siltig               

(6,00-6,50)               

               

MMn4: 32.15+33.14+22.14 -- (--) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Zand matig fijn, zwak siltig, 
laagjes klei 

              

               

MMn5: 35.14+ 
39.14+46.13 

-- (--) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Klei zwak zandig               

(6,00-6,50)               

Monsternummer(s) 

en monstertraject 

As Ba Cd Cr Co Cu Hg Pb Mo Ni Zn PCB PAK min. 

olie 
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Tabel 5.5.1 (vervolg), Overschrijdingstabel grond toetsing normwaarden Wbb (mg/kg.ds). 
MM18 : monstercode. 
22.1+29.1+… : deelmonsters in mengmonster. 
(0,0 - 1,0) : monstertraject in m -mv. 
-- : gestandaardiseerde waarde ≤ achtergrondwaarde (niet verontreinigd). 
00 : gestandaardiseerde waarde > achtergrondwaarde (licht verontreinigd). 
00 : gestandaardiseerde waarde > tussenwaarde (matig verontreinigd). 
00 : gestandaardiseerde waarde > interventiewaarde (sterk verontreinigd). 
(   ) : resultaten indicatieve toetsing barium. 
 : niet geanalyseerd op deze parameter. 
 

Monsternummer(s) 

en monstertraject 

As Ba Cd Cr Co Cu Hg Pb Mo Ni Zn PCB PAK min. 

olie 

               

Vermoedelijke locatie voormalige stort 

               

MMs1: 23.3+34.4+36.3 25 2.500 2,6 200 24 430 1.2 1.300 1,9 54 2.600 0,12 22 1.400 

Klei, matig zandig, sterk 
huisvuilhoudend 

              

(1,00-1,50)               

               

MMs2: 22.3 -- -- -- -- 17 75 0,45 83 -- 120 1.400 -- -- -- 

Zand matig fijn, sterk 
puinhoudend, stortmateriaal 

              

(0,80-1,30)               

               

MMs3: 28.6+25.6+34.8 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 36 -- -- -- -- 

Klei matig siltig, grijs               

(2,50-3,50)               

               

MMs4: 25.4              550 

               

Locatie voormalige parkeerplaats (asfalt) 

               

MMa1: 48.3+53.4+54.2 -- (--) -- -- -- 75 0,21 80 -- -- 290 -- 5,7 -- 

Klei, zwak zandig, sterk 
puinhoudend 

              

(0,50-1,00)               

               

MMa2: 50.2              16.000 

Klei sterk zandig, matige 
oliegeur 

              

(0,50-1,00)               

               

Monsternummer(s) 

en monstertraject 

As Ba Cd Cr Co Cu Hg Pb Mo Ni Zn PCB PAK min. 

olie 

 
Tabel 5.5.2, Overschrijdingstabel grond toetsing gebiedsspecifieke toepassingseisen. 
MM1 : monstercode. 
21.2+24.1+.. : deelmonsters in mengmonster. 
(0,0 - 1,0) : monstertraject in m -mv. 
*                : Deze parameter is wel klasse overschrijdend echter niet klasse bepalend. 
 

Monsternummer(s) 

en monstertraject 

Generiek eindoordeel 

voor toepassen in of op 

landbodem 

Klasse overschrijdende 

parameters 

Eindoordeel voor 

toepassen in 

oppervlaktewater 

Klasse overschrijdende 

parameters 

     

MM1: 1.1+12.1+14.1 VT – landbouw / natuur -- VT -- 

klei, zwak siltig     

(0,00 – 0,50)     

     

MM2: 43.1+44.1+45.1 VT – landbouw / natuur zink* VT -- 

Zand matig fijn, kleiig     

(0,00 - 0,50)     

     

Monsternummer(s) 

en monstertraject 

Generiek eindoordeel 

voor toepassen in of op 
landbodem 

Klasse overschrijdende 

parameters 

Eindoordeel voor 

toepassen in 
oppervlaktewater 

Klasse overschrijdende 

parameters 
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Tabel 5.5.2 (vervolg), Overschrijdingstabel grond toetsing gebiedsspecifieke toepassingseisen. 
 
MM1 : monstercode. 
21.2+24.1+.. : deelmonsters in mengmonster. 
(0,0 - 1,0) : monstertraject in m -mv. 
*                : Deze parameter is wel klasse overschrijdend echter niet klasse bepalend. 
 

Monsternummer(s) 

en monstertraject 

Generiek eindoordeel 

voor toepassen in of op 

landbodem 

Klasse overschrijdende 

parameters 

Eindoordeel voor 

toepassen in 

oppervlaktewater 

Klasse overschrijdende 

parameters 

     

MM3: 3.1+4.1+5.1 VT – landbouw / natuur -- VT -- 

Zand matig fijn, matig siltig     

(0,00-0,50)     

     

MM4: 6.1+7.1+8.1 VT – landbouw / natuur -- VT -- 

Zand matig fijn, kleiig     

(0,00-0,50)     

     

MM5: 9.1+16.1+21.2     

Zand matig fijn, zwak siltig VT – landbouw / natuur -- VT -- 

(0,00-0,70)     

     

MM6: 10.1+15.1+2.1  VT – landbouw / natuur -- VT -- 

Zand matig fijn, kleiig     

(0,00-0,50)     

     

MM7: 19.1+20.1+37.1 VT – landbouw / natuur -- VT -- 

Zand matig fijn, kleiig     

(0,00-0,50)     

     

MM8: 25.1+27.1+52.1 VT – landbouw / natuur -- VT -- 

Zand matig fijn, matig siltig     

(0,00-0,50)     

     

MM9: 3.3+9.3+6.3 VT – landbouw / natuur zink* VT -- 

Zand matig fijn, zwak siltig     

(1,00-1,50)     

     

MM10: 15.3+16.4+21.5  VT – landbouw / natuur --   

Zand, matig fijn, zwak siltig     

(1,00-2,00)     

     

MM11: 17.3+18.3+19.3 Industrie zink A Kwik, lood, zink 

Klei, matig zandig     

(1,00-1,50)     

     

MM12: 4.7+ 10.8+16.8 VT – landbouw / natuur -- VT -- 

Zand matig fijn, zwak siltig     

(3,00-3,50)     

     

MM13: 4.9+16.13+21.12  VT – landbouw / natuur -- VT -- 

Zand matig fijn, zwak siltig, 
donker grijs 

    

(5,00-5,50)     

     

MM14: 32.8+41.8+42.7  VT – landbouw / natuur -- VT -- 

Klei matig zandig, grijs     

(3,00-3,50)     

     

Monsternummer(s) 

en monstertraject 

Generiek eindoordeel 

voor toepassen in of op 

landbodem 

Klasse overschrijdende 

parameters 

Eindoordeel voor 

toepassen in 

oppervlaktewater 

Klasse overschrijdende 

parameters 
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Tabel 5.5.2 (vervolg), Overschrijdingstabel grond toetsing gebiedsspecifieke toepassingseisen. 
MM1 : monstercode. 
21.2+24.1+.. : deelmonsters in mengmonster. 
(0,0 - 1,0) : monstertraject in m -mv. 
*                : Deze parameter is wel klasse overschrijdend echter niet klasse bepalend. 
 

Monsternummer(s) 
en monstertraject 

Generiek eindoordeel 
voor toepassen in of op 

landbodem 

Klasse overschrijdende 
parameters 

Eindoordeel voor 
toepassen in 

oppervlaktewater 

Klasse overschrijdende 
parameters 

     

MM15: 38.1+47.1+49.1 Industrie cadmium, zink B endrin 

Klei sterk zandig     

(0,00-0,50)     

     

MM16: 39.3+38.3+47.3 VT – landbouw / natuur kwik* VT -- 

Zand, matig fijn, kleiig     

(1,00-1,50)     

     

MM17: 32.2+35.3+40.2 VT – landbouw / natuur -- VT -- 

Zand matig fijn, zwak siltig, 
brokken klei 

    

(0,00-0,70)     

     

MM18: 22.1+29.1+33.1 VT – landbouw / natuur -- VT -- 

Zand matig fijn, matig siltig     

(0,00-0,50)     

     

MM19: 39.6+40.6  VT – landbouw / natuur -- VT -- 

Zand matig fijn, zwak siltig, 
laagjes klei 

    

(2,00-2,50)     

     

     

Toekomstige waterbodem     

     

MMn1: 6.9+8.9+20.9 VT – landbouw / natuur -- VT -- 

Zand matig fijn, matig siltig     

(4,00-4,50)     

     

MMn2: 3.9+15.10+31.11 VT – landbouw / natuur -- VT -- 

Zand matig fijn     

(4,00-4,50)     

     

MMn3: 4.11+9.13+21.14  VT – landbouw / natuur -- VT -- 

Zand matig fijn zwak siltig     

(6,00-6,50)     

     

MMn4: 32.15+33.14+22.14 VT – landbouw / natuur -- VT -- 

Zand matig fijn, zwak siltig, 
laagjes klei 

    

     

MMn5: 35.14+ 39.14+46.13 VT – landbouw / natuur -- VT -- 

Klei zwak zandig     

(6,00-6,50)     

     

Vermoedelijke locatie voormalige stort 

     

MMs1: 23.3+34.4+36.3 Niet toepasbaar chroom, koper, lood, zink NT koper, lood, zink 

Klei, matig zandig, sterk 
huisvuilhoudend 

    

(1,00-1,50)     

     

Monsternummer(s) 

en monstertraject 

Generiek eindoordeel 

voor toepassen in of op 
landbodem 

Klasse overschrijdende 

parameters 

Eindoordeel voor 

toepassen in 
oppervlaktewater 

Klasse overschrijdende 

parameters 
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Tabel 5.5.2 (vervolg), Overschrijdingstabel grond toetsing gebiedsspecifieke toepassingseisen. 
MM1 : monstercode. 
21.2+24.1+.. : deelmonsters in mengmonster. 
(0,0 - 1,0) : monstertraject in m -mv. 
* : Deze parameter is wel klasse overschrijdend echter niet klasse bepalend.. 
@  : Alleen geanalyseerd op minerale olie 
 

Monsternummer(s) 

en monstertraject 

Generiek eindoordeel 

voor toepassen in of op 

landbodem 

Klasse overschrijdende 

parameters 

Eindoordeel voor 

toepassen in 

oppervlaktewater 

Klasse overschrijdende 

parameters 

     

MMs2: 22.3 Niet toepasbaar zink B nikkel, zink 

Zand matig fijn, sterk 
puinhoudend, stortmateriaal 

    

(0,80-1,30)     

     

MMs3: 28.6+25.6+34.8 VT – landbouw / natuur nikkel* VT -- 

Klei matig siltig, grijs     

(2,50-3,50)     

     

MMs4: 25.4 @ niet toepasbaar 
(>industrie) 

mineralie olie A minerale olie 

     

Locatie voormalige parkeerplaats (asfalt) 

     

MMa1: 48.3+53.4+54.2 industrie koper, zink, som DDE, 
som DDT, som OCB 

(landbodem) 

B som DDD/DDE/DDT, som 
OCB (waterbodem) 

Klei, zwak zandig, sterk 
puinhoudend 

    

(0,50-1,00)     

     

MMa2: 50.2 @ niet toepasbaar minerale olie NT minerale olie 

Klei sterk zandig, matige oliegeur     

(0,50-1,00)     

Monsternummer(s) 

en monstertraject 

Generiek eindoordeel 

voor toepassen grond 

Klasse overschrijdende 

parameters 

Eindoordeel voor 

toepassen 

oppervlaktewater 

Klasse overschrijdende 

parameters 

 

Grondwater 

De toetsing van de analyseresultaten van het grondwater is weergegeven in tabel 5.5.3. Het 
volledige analysecertificaat van het grondwater is opgenomen in bijlage 5. De toetsingswaarden 
van het grondwater zijn opgenomen in bijlage 6. 
 

Tabel 5.5.3, Overschrijdingstabel grondwater (µg/l). 
 
--  : ≤ streefwaarde (S-waarde). 
00  : > streefwaarde (S-waarde). 
00  : > tussenwaarde ((S+I)/2). 
00  : > interventiewaarde (I-waarde). 
**  : De detectiegrens is niet overschreden en de detectiegrens ligt boven de streefwaarde. 
 

 Naam peilbuis 

Parameter Filterstelling 
Pb 25 

2,0 tot 4,0 m –mv 

  

minerale olie -- 
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6. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 
6.1. CONCLUSIES 
 
Op basis van de resultaten van het verkennend waterbodemonderzoek ter plaatse van de in de 
nabije toekomst te her-ontwikkelen locatie “De Veense Plassen” te Veen kan het volgende 
geconcludeerd worden: 
 
Bodemopbouw 

Algemeen terreindeel 

De bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie bestaat over het algemeen tot de maximale 
onderzoeksdiepte (ca. 7,0 m –mv) uit zwak siltig zand afgewisseld met zandige kleilagen. 
Plaatselijk zijn bijmengingen in de vorm van grind aangetroffen. Over de gehele locatie is de 
waterbodem roesthoudend bevonden.  
 
Vermoedelijke ligging voormalige stort 

Ter plaatse van boringen 21, 22, 23, 25, 27, 28, 33, 34 en 36 is in het traject tussen ca. 1,0 en 
2,0 m –mv huisvuil aangetroffen. Het betreft hier met name huisvuil/stortafval in de vorm van 
glas, puin, plastic. Incidenteel (boring 25) is een sterke dieselgeur en matige olie-waterreactie 
waargenomen.  
 
Op voorhand was op basis van de gegevens van de gemeente Aalburg de oppervlakte van de 
vermoedelijke ligging van stortlocatie geraamd op 6.650 m2. In bijlage 2 is de contour van de 
vermoedelijke ligging van de stortlocatie ingetekend op basis van de zintuiglijke waarnemingen 
(boorprofielen) en analyseresultaten. De oppervlakte van het gebied bedraagt naar verwachting 
ca. 4.150 m2. Dit is beduidend minder als de vooraf geschatte oppervlakte. Met een dikte van ca. 
0,5 meter (in het traject gelegen tussen 0,8 m en 2,0 m –mv) bedraagt het volume naar 
verwachting 2.075 m3 met huisvuil verontreinigd materiaal.  
 
De sterk verhoogde gehalten aan metalen zijn naar alle waarschijnlijkheid te wijten aan de 
aanwezigheid van puin en (huishoud)stortmateriaal. Huishoudelijk afval bevat veel koper, 
aluminium, nikkel, zink en zilver (bron: artikel Goud uit afval, Delftse technologie haalt in Amsterdamse proeffabriek waardevolle 

metalen uit verbrand huishoudvuil, 2006, Wetenschap & Onderzoek). De aangetoonde concentraties zijn vergelijkbaar 
met achtergrondwaarden aangetoond in voormalige huisvuilstortlocaties.  
 
De bodem gelegen onder de sterk verontreinigde laag blijkt niet tot licht verontreinigd (nikkel). 
Daarnaast is de omgeving van de stortlocatie niet/nauwelijks verontreinigd met metalen, Derhalve 
kan geconcludeerd worden dat de verontreinigingen in het stortmateriaal immobiel zijn.  
 
Indien een vergelijking wordt gemaakt met de historische kaarten lijkt het of deze stort is gelegen 
achter een voormalige dijkweg.  
 
Voormalige bebouwing en parkeerterrein 

Ter plaatse van boringen 48, 50, 42 en 54 zijn bijmengingen met asfalt en/of 
funderingsmaterialen aangetroffen. Daarnaast is incidenteel (boring 50) een matige oliegeur 
waargenomen.  
 
Asbest 

Tijdens de veldwerkzaamheden is ter hoogte van de voormalige bebouwing / het voormalige 
parkeerterrein asbestverdacht plaatmateriaal aangetroffen op het maaiveld. Dit materiaal is 
hoogstwaarschijnlijk afkomstig van de recentelijk uitgevoerde sloopwerkzaamheden. Er zijn op het 
overige deel van het terrein op het maaiveld of in het opgeboorde materiaal geen waarnemingen 
gedaan die duiden op de mogelijke aanwezigheid van asbestverdachte materialen.  
 
Er is aangenomen dat het asbestverdachte materiaal afkomstig is van de recentelijk uitgevoerde 
sloopwerkzaamheden op dit terreindeel. Er is geen asbest analyse uitgevoerd.  
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Grondwater 

Naar aanleiding van de sterke dieselgeur en matige olie-waterreactie ter plaatse van boring 25 is 
besloten een peilbuis te plaatsen. Tijdens de bemonstering is geen drijflaag waargenomen.  
 
Chemisch-analytisch onderzoek 

 
Toetsing Wet bodembescherming 
Algemeen terreindeel 

De mengmonsters samengesteld van zowel de boven- als de ondergrond uit het zand en de klei 
ter plaatse van het algemene terreindeel blijken bij toetsing van de analyseresultaten niet tot licht 
verontreinigd met de onderzochte parameters. Het betreft hier incidentele overschrijdingen van de 
achtergrondwaarden voor enkele metalen (cadmium, kwik, lood en/of zink). 
De ‘nieuwe’ waterbodem blijkt na toetsing niet verontreinigd met de onderzochte parameters. 
 
Vermoedelijke ligging voormalige stort 

De sterk huisvuilhoudende klei blijkt sterk verontreinigd met de metalen chroom, koper, lood en 
zink. Daarnaast blijkt het materiaal matig verontreinigd met de somparameter PAK en licht 
verontreinigd met de overige onderzochte parameters. 
 
Het separaat geanalyseerde sterk puinhoudende zand met huisvuil/stortmateriaal blijkt sterk 
verontreinigd met zink en licht verontreinigd met kobalt, koper, kwik, lood en nikkel.  
 
Het mengmonster samengesteld van de klei onder de stort zonder zintuiglijke bijmengingen blijkt 
na toetsing licht verontreinigd met zink. De overige onderzochte parameters zijn niet aangetroffen 
in gehalten boven de achtergrondwaarden.  
 

Voormalige bebouwing en parkeerterrein 

Het mengmonster samengesteld uit de sterk puinhoudende klei aangetroffen ter plaatse van de 
voormalige asfaltverharding blijkt licht verontreinigd met koper, kwik, lood, zink en de 
somparameter PAK.  
 
Het separaat geanalyseerde oliegeurende, sterk puinhoudende monster blijkt een sterk verhoogd 
gehalte minerale olie te bevatten. Na interpretatie van het chromatogram blijkt het hier mogelijk 
te gaan om een bitumen (niet PAK-houdend) gerelateerde olie.  
 
Het lijkt hier te gaan om een incidentele waarneming met olie. Naar verwachting is er geen sprake 
van een geval van ernstige verontreiniging. Er kan waarschijnlijk vanuit gegaan worden dat deze 
olie niet in het overige terreindeel zal worden aangetoond.  
 

Grondwater 

Het grondwater uit peilbuis 25 blijkt bij toetsing van de analyseresultaten niet verontreinigd met 
minerale olie.  
 
De overige parameters (zware metalen e.d.) zijn niet geanalyseerd, dus hier is geen uitspraak 
over te doen. Op basis van de eerdere onderzoeken (zie 3.3) bestaat de verwachting dat het 
grondwater niet tot licht verontreinigd zal zijn.  
 
Toetsing Besluit bodemkwaliteit: toepassen in oppervlaktewater 
Algemeen terreindeel 

Het materiaal uit zowel de boven- als de ondergrond bestaande uit het zand en de klei ter plaatse 
van het algemene terreindeel wordt met enkele uitzonderingen ingedeeld in de 
bodemkwaliteitsklasse vrij toepasbaar / klasse landbouw/natuur. Incidenteel (MM11 en MM15) 
wordt de waterbodem beoordeeld als klasse A respectievelijk klasse B.  
 
De ‘nieuwe’ waterbodem blijkt na toetsing beoordeeld als klasse VT. 
 
Vermoedelijke ligging voormalige stort 

De waterbodem ter plaatse van de voormalige stort wordt ingedeeld als klasse A, B of NT.  
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Het mengmonster samengesteld van de klei onder de stort zonder zintuiglijke bijmengingen is 
beoordeeld als klasse VT. 
 
Voormalige bebouwing en parkeerterrein 

Ter plaatse van de voormalige bebouwing en het parkeerterrein wordt de waterbodem beoordeeld 
als klasse B of NT.  
 

Toepassingsmogelijkheden in oppervlaktewater 

Het VT materiaal kan na ontgraving op locatie danwel elders worden hergebruikt binnen de 
regelgeving van het Besluit bodemkwaliteit. Ook het klasse A of B materiaal is in principe elders 
toepasbaar. Hierbij wordt opgemerkt dat het toe te passen materiaal van gelijke of betere 
kwaliteit dient te zijn als de ontvangende bodem.  
 
NT materiaal kan niet toegepast worden en dient na uitvoering van de baggerwerkzaamheden 
afgevoerd te worden naar een daartoe ingerichte bergings- en/of verwerkingslocatie.  
 
Toetsing Besluit bodemkwaliteit: toe te passen grond 
 

Algemeen terreindeel 

Het materiaal uit zowel de boven- als de ondergrond bestaande uit het zand en de klei ter plaatse 
van het algemene terreindeel wordt met enkele uitzonderingen ingedeeld in de 
bodemkwaliteitsklasse vrij toepasbaar / klasse landbouw/natuur. Incidenteel (MM11 en MM15) 
wordt de waterbodem beoordeeld als klasse industrie.  
 
De ‘nieuwe’ waterbodem blijkt na toetsing beoordeeld als vrij toepasbaar. 
 
Vermoedelijke ligging voormalige stort 

De bodem ter plaatse van de voormalige stort wordt ingedeeld als niet toepasbaar.  
 
Het mengmonster samengesteld van de klei onder de stort zonder zintuiglijke bijmengingen wordt 
ingedeeld in kwaliteitsklasse landbouw/natuur.  
 
Voormalige bebouwing en parkeerterrein 

Ter plaatse van de voormalige bebouwing en het parkeerterrein wordt de waterbodem met name 
ingedeeld in kwaliteitsklasse industrie en voor een klein deel in niet toepasbaar.  
 
Toepassingsmogelijkheden op of in landbodem 

Het VT materiaal kan na ontgraving op locatie danwel elders worden hergebruikt binnen de 
regelgeving van het Besluit bodemkwaliteit. Het materiaal beoordeeld als klasse industrie kan na 
ontgraving niet op locatie worden hergebruikt. Een optie is om dit materiaal elders binnen de 
regelgeving van het Besluit bodemkwaliteit toe te passen.  
 
NT materiaal kan niet toegepast worden en dient na uitvoering van de baggerwerkzaamheden 
afgevoerd te worden naar een daartoe ingerichte bergings- en/of verwerkingslocatie.  
 
Geval van verontreiniging 

Op basis van de resultaten van onderhavig onderzoek dient geconcludeerd te worden dat er 
plaatselijk sterke verontreinigingen aanwezig zijn met metalen en/of PAK danwel minerale olie.  
 
Huisvuilstort (vermoedelijke ligging voormalige stort) 

Op basis van de oppervlakte van de onderzoekslocatie is het volume sterk verontreinigde 
waterbodem vooralsnog ingeschat op 2.075 m3 (met huisvuil) sterk verontreinigd materiaal. Op 
basis van deze eerste ruwe schatting wordt gesteld dat sprake is van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging (bodemvolume > 25 m3) De verontreiniging bestaat uit meerdere zware 
metalen.  
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In de huidige situatie is de verontreinigde laag afgedekt door een laag zintuiglijk niet verontreinigd 
materiaal en blijkt uit de analyseresultaten dat de onderliggende bodemlagen licht verontreinigd 
zijn.  
 
Gelet op de immobiele aard van de aangetoonde verontreinigingen, wordt derhalve aangenomen 
dat er in de huidige situatie geen verspreidings-, humane en/of ecologische risico’s bestaan. 
 
Voormalige bebouwing en parkeerterrein 

Er is ter plaatse van boring 50 een verontreiniging aangetroffen. Op basis van één boorpunt is er 
echter geen betrouwbare schatting van het volume sterk verontreinigde waterbodem te maken. 
Naar verwachting is er geen sprake van een geval van ernstige verontreiniging. Er kan 
waarschijnlijk vanuit gegaan worden dat deze olie niet in het overige terreindeel zal worden 
aangetoond.  
 
Ouderdom verontreiniging 

Huisvuilstort (vermoedelijke ligging voormalige stort) 

De locatie is omstreeks 1936 in gebruik genomen als stortplaats. De exacte datering van de 
stortplaats is binnen het historisch onderzoek niet vastgesteld. Dit maakt geen onderdeel uit van 
het onderzoek. De aangetroffen bodemverontreiniging dateert hiermee van voor 31 december 
1986 waarmee sprake is van een historische verontreiniging die aangemerkt wordt als een 
zogenaamd ‘oud geval’. Middels het uitgevoerde onderzoek is de vermoedelijke ligging van de 
stortplaats zo adequaat als mogelijk in beeld gebracht.  
 
Voormalige bebouwing en parkeerterrein 

Op basis van de huidige gegevens is de verontreiniging met minerale olie direct te relateren aan 
de graaf- en freeswerkzaamheden op locatie. 
 
Certificering 

De veldwerkzaamheden die vallen onder de BRL-SIKB 2000 zijn uitgevoerd onder certificaat. 
 
6.2. AANBEVELINGEN 
 
Met voorliggend onderzoek is de ligging van het NT materiaal binnen de onderzoeksgrens in beeld 
gebracht in zowel horizontale als verticale richting. Het betreft hier verontreinigd bodemmateriaal 
als gevolg van de voormalige huisvuilstort. Op basis van de resultaten van het huidige onderzoek 
wordt het vooralsnog niet noodzakelijk geacht vervolg onderzoek uit te voeren voor een nadere 
detaillering van de ligging van het klasse NT materiaal, aangezien het materiaal zintuiglijk goed te 
onderscheiden is van het boven-, onder- en naastliggende ‘schone’ materiaal. 
 
Op basis van de onderzoeksresultaten dient geconcludeerd te worden dat ter plaatse van de 
onderzoekslocatie sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging (> 25 m3).  
 
Naar verwachting bestaan er in de huidige situatie echter geen verspreidings-, humane en/of 
ecologische risico’s.   
 
Voorafgaande aan de realisatie van de herontwikkeling van de locatie dient een sanering 
uitgevoerd te worden. Hierbij kan op basis van zintuiglijke waarnemingen (huisvuil) de ontgraving 
plaats vinden. Er dient echter rekening mee gehouden te worden dat het uiteindelijke volume met 
huisvuil verontreinigd materiaal > 2.075 m3 uitkomt. 
 
Asbest 

Tijdens onderhavig onderzoek is ter plaatse van het voormalige bebouwing asbestverdacht 
materiaal aangetroffen op het maaiveld. Dit materiaal is hoogstwaarschijnlijk afkomstig van de 
recentelijk uitgevoerde sloopwerkzaamheden. Er wordt aanbevolen bij de herinrichting van het 
terrein rekening te houden met de mogelijke aanwezigheid van asbesthoudende materialen ter 
plaatse en bij de uitvoering de benodigde veiligheidsmaatregelen te treffen.   
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Daarnaast is ter plaatse van de vermoedelijke ligging van de voormalige stortplaats diverse 
stortmaterialen aangetroffen. Het stortmateriaal bestaat uit huisvuil (glas, aardewerk, plastic, slib, 
ijzer) en puin. Puin duidt op de mogelijke aanwezigheid van asbesthoudende materialen. De lagen 
waar puin is aangetroffen betreffen over het algemeen geen bodem, aangezien het percentage 
bodemvreemd materiaal 20% tot 100% bedraagt. Er is geen onderzoeksprotocol binnen de Wbb 
regime (NEN 5707 / NEN 5897) dat aansluit op de onderzoeksbehoefte voor dit stortmateriaal. 
Een onderzoek conform één van de protocollen wordt derhalve niet direct zinvol geacht. Aangezien 
het puin in de lagen met bodemvreemde materialen is aangetroffen wordt aanbevolen deze laag 
bij de herinrichting geheel te verwijderen. Hierbij dient expliciet aandacht besteed te worden aan 
de aanwezigheid van asbest houdende materialen ter plaatse. Bij de uitvoering dienen de 
benodigde veiligheidsmaatregelen getroffen te worden (Hierbij kan gedacht worden aan 
bijvoorbeeld het opstellen van een V&G plan).   
 
Ontgraven / baggeren klasse NT materiaal 

Het klasse NT materiaal met gehalten boven de interventiewaarde is niet geschikt voor 
verspreiden of hergebruik en dient te worden afgevoerd naar een gelegaliseerde acceptant. Voor 
de werkwijze van het ontgraven van het NT materiaal dient een plan van aanpak (saneringsplan) 
opgesteld te worden. De uitvoering van de ontgraving dient plaats te vinden onder milieukundige 
begeleiding conform protocol 6003. 
 
Op basis van onderhavige rapportage en zintuiglijke waarnemingen kan een aannemer de 
saneringswerkzaamheden uitvoeren. Geadviseerd wordt om het materiaal zonder voorbewerking 
af te voeren naar een ‘droge’ erkende verwerker. Indien wenselijk kan het materiaal uit de 
huisvuilstort voorafgaand aan de stort gezeefd worden. Eventueel kan gericht onderzoek worden 
uitgevoerd voor de afzet van het stortmateriaal. Eén en ander is afhankelijk van de acceptant.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opmerking(en): 
Een bodemonderzoek wordt steekproefsgewijs uitgevoerd, lokale afwijkingen ten opzichte van de met dit onderzoek 

vastgestelde globale bodemkwaliteit zijn dan ook niet geheel uit te sluiten.  
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7. VERKLARING GEBRUIKTE BEGRIPPEN 

 
Algemeen gehanteerde begrippen en afkortingen worden in onderstaande tabel verklaard. 
 
Tabel 8.1 Begrippenlijst. 

Begrip  Verklaring   

     
BRL : BeoordelingsRichtLijn  

SIKB : Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer  

Bbk : Besluit BodemKwaliteit  

Rbk : Regeling BodemKwaliteit  

BKK : BodemKwaliteitsKaart  

NVN : Nederlandse VoorNorm  

NEN : NEderlandse Norm  

     
[m -mv] : Meter minus maaiveld  

[m -gws] : Meter minus grondwaterstand  

[m -wb] : Meter minus waterbodem  

NAP : Normaal Amsterdams Peil  

pH [-] : Zuurgraad  

EC [mS/m] : Electrical Conductivity (geleidbaarheid) in milliSiemens per meter  

[mg/kg.ds] : Milligram per kilogram droge stof (concentratie in vaste stof)  

[µg/kg.ds] : Microgram per kilogram droge stof (concentratie in vaste stof)  

[µg/l] : Microgram per liter (concentratie in vloeistof)  

     
Lutum : Deeltjes kleiner dan 2 µm (kleifractie)  

Org. stof : Organische stof  

     
Organische parameters     

PAK : Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen  

(Min.) olie : Minerale olie  

EOX : Extraheerbare Organische halogeenverbindingen (somparameter)  

- HCB : HexaChloorBenzeen  

- OCB (parameters zie onder) : OrganoChloor Bestrijdingsmiddelen  

    - ∑ DDx : som DDT/DDD/DDE  

    - ∑ drins : som drins (aldrin + dieldrin + endrin)  

    - ∑ HCH : som HexaChloorHexaan (α + β + γ + δ)  

    - HC : HeptaChloor  

    - ∑ HCE : som HeptaChloorEpoxide (cis en trans)  

    - ES : alfa EndoSulfan  

    - ∑ CLD : som ChLoorDaan (cis en trans)  

     - ∑ PCB : som 7 PolyChloorBifenylen (28, 52, 101, 118, 138, 153, 180)  

Vl. aromaten (indiv.)  Vluchtige aromaten (individueel)  

     
Anorganische parameters     

As : Arseen metaal  

Ba : Barium metaal  

Co : Kobalt metaal  

Hg : Kwik zwaar metaal  

Cd : Cadmium zwaar metaal  

Cr : Chroom zwaar metaal  

Cu : Koper zwaar metaal  

Mo : Molybdeen metaal  

Ni : Nikkel zwaar metaal  

Pb : Lood zwaar metaal  

Zn : Zink zwaar metaal  

     

 
 






























































































































































































































































































































































































































































































































